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Na de gastronomische Zomeractiviteit van vorig jaar, grepen we weer terug naar het traditionele 
concept: in een ontspannen sfeer gezellig nababbelen over het afgelopen seizoen. 
 

                                                                                                                      
 
Terwijl Bep en Fred alles aan het klaarzetten waren, was het tijd voor de aperitief. Het zonnetje 
scheen, ideaal om de tafels buiten te zetten 
 

 

                           

 
 

We lassen ook steeds iets in dat niet direct met wijn te maken heeft. 
 
Waarom zouden we ver gaan zoeken als we zoveel deskundigheid 
in eigen huis hebben. 
 
Al lang wisten we dat Bep een opleiding gevolgd heeft tot 
KAASMEESTER. 
 
… met zoveel kaasliefhebbers in de zaal, ideaal om eens wat uitleg 

over kaas te geven met aansluitend een kaasproeverij. 

Zoals we Bep en Fred kennen, hadden ze dat meer dan grondig 

voorbereid. 

CAVA BRUT MARQUES DE MONISTROL - PREMIUM CUVEE BRUT NATURE WM 0 

 



 
 

 
 
Ondertussen waren Bep en Fred “bijna” klaar. Bijna, want nu bleek dat juist de interessantste kaas in 
Maastricht was blijven liggen. Geen nood, Fred loste dat even op en reed in geen tijd even op en af 
naar Maastricht. 
 

 

         

 
Een frisse cava is altijd mooi meegenomen. 
 
Maar zoals gezegd, we hebben veel 
deskundigheid in huis. 
 
Marc (Vranken) had van zijn cocktailbar van de 
avond ervoor nog massa’s ingrediënten voor 
mojito’s over.  
 
Als een professionele bartender, bijgestaan 
door assistent Ronny, presenteerde hij zijn 
mojito’s, voor de gelegenheid in Leffe- en 
Trappistglazen. 
 



 

 
   
Van wijn weten we “alles”. We weten waarom we een bepaalde wijn lekker vinden en wat we moeten 
kiezen. 
Kaas vinden we lekker, maar waarom we een bepaalde soort lekker vinden is moeilijker. 
Tijd voor wat uitleg door Bep. 
    

     









 

 
 
 
 
 



Na de algemene uitleg presenteerde Bep een heel mooi bordje met toch wel unieke kazen: 
 
1  Pierre Robert  
2  Cathare  
3  Langres  
4  Beaufort Alpage  
5  Roquefort  Caves Baragnaudes. Hierbij werd een Pineau de Charentes geschonken. 
6  Brie de Meau en Brie gepasteuriseerd  
 

 
 

        
 

   
 
 



Pierre Robert     

Het idee voor deze kaas komt uit de koker van Robert Rouzaire die het product noemde naar vriend 
Pierre en zichzelf. Deze kaas, afkomstig uit de streek Seine-et-Marne ten oosten van Parijs en wordt 
gemaakt van de room die achterblijft na het maken van Brie de Meaux. 
De room, verrijkt met crème fraîche, brengt het vetgehalte in de droge stof van deze 
ongepasteuriseerde witschimmel op 75 %. 
 

Tripple-crème kazen zijn superromige kazen. Ze worden gemaakt met volvette koemelk, waar de 
kaasmakers room bij doen en crème fraîche. De kaas moet minstens 75 % vet bevatten.  
Verouderingsproces: 3-4 weken in grotten. De kaas wordt dan glad en mild, romig en fluweelzacht met 
rijpe tonen. 
 
EIGENSCHAPPEN 

Soort: Witschimmel 
Bereidingswijze: Rauwmelks 
Melksoort: Koe 
Herkomst: Frankrijk 
Smaak: Midden-pittig 
Affinage: 4 weken 
 
ALLERGENEN EN INGREDIËNTEN 

Allergenen Ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken: Melk 
Lactosevrij: Nee 
 

Cathare            

 
Cathare is een rauwmelkse kaas van het Saanen geitenras in de vorm van een platte schijf bedekt met 
gezuiverde as van houtskool waarin het Carthare kruis is weergegeven. Zoals de naam al doet vermoeden, 
komt deze kaas uit het land van de Katharen in de Languedoc (waar men het Occitaans spreekt). Meer in 
het bijzonder de stad van Lauragais. De kaas wordt daar geproduceerd door een Zwitsers echtpaar. 

De kaas is wit van binnen, wanneer jong: zacht en glad van zuivel. Naarmate deze romige kaas rijper wordt, 
wordt de smaak intenser en de structuur steviger.  
 
Niet zwangerproof 
geitenkaasje met laagje gezuiverd as 
 



EIGENSCHAPPEN 

Soort: Geit/schaap 
Bereidingswijze: Rauwmelks 
Melksoort: Geit 
Herkomst: Frankrijk 
Smaak: Midden-pittig 
 

ALLERGENEN EN INGREDIËNTEN 

Allergenen Ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken: Melk 
Lactosevrij: Ja 
 
 

Langres                                 

 

Herkomst: Langres, Grand Est 
Vetgehalte: 45 
Vorm: cilindrisch 
Gewicht: 180 g 
Type: gewassenkorstkaas 
Oorsprong: rauwe, volle koemelk 

De Langres is een Franse kaas afkomstig uit de plaats met dezelfde naam (Langres), in de 
regio Grand Est. 

De kaas is al lange tijd bekend in de streek, al in de boeken van de 18e eeuw (van de dominicaner 
abdij in Langres) wordt de kaas vermeld. 

De kaas heeft sinds 1991 het AOC-keurmerk: Langres AOC. De kaas mag alleen gemaakt worden van 
melk die uit de drie departementen Côte-d'Or, Haute-Marne en Vogezen komt. De kaas is duidelijk 
familie van de époisses, de maroilles en de munster 

De Langres is een gewassenkorstkaas gemaakt van volle koemelk. De kaas heeft een gladde, 
vochtige, wat kleverige korst, een romige, gladde kaasmassa, een sterke smaak en een penetrante 
geur. De kaas smaakt sterk, maar niet zo sterk als de époisses. Doordat de kaas met orleaan gekleurd 
wordt, krijgt de korst een oranje tot soms zelfs steenrode kleur. Voorheen werd de kaas gemaakt van 
melk die nog warm was direct na het melken van de koeien. 

De kaas rijpt na het kaasmaken zelf in vochtige kelders in minimaal 15 dagen-3 weken. Maar een 
langere rijping tot 3 maanden is ook mogelijk (met als resultaat een sterker smakende en geurende 
kaas). Gedurende de rijping wordt de kaas meermalen gewassen. Doordat de kaas gedurende de 
rijping niet gekeerd wordt, ontstaat een ingezakte binnenkant, met opstaande randen. 

De ingezakte bovenkant, de “fontaine” wordt door de Franse kenner gevuld met Marc de Bourgogne, 
die er even in moet trekken voordat de kaas gegeten moet worden. 

        

https://nl.wikipedia.org/wiki/Langres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_Est
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gram_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_kaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_Est
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27Origine_Contr%C3%B4l%C3%A9e
https://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vosges
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89poisses_(kaas)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maroilles_(kaas)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Munster_AOC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewassenkorstkaas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koemelk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orleaan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langres_fromage_AOP_coupe.jpg


 

Beaufort Alpage     

De kaas wordt gemaakt in een drietal valleien in de Savoie: de Beaufortain, de Tarentaise, de Maurienne en 
in een deel van de vallei van Arly. 
Er is een Beaufort, gemaakt in de vallei, het hele jaar door, een Beaufort d' Eté, uitsluitend van melk van 
buiten grazende koeien, dus in de zomer in de vallei. En dan de ultieme Beaufort, de BEAUFORT ALPAGE, 
uitsluitend geproduceerd van mei tot oktober. 
Er zijn helaas niet veel alpage boeren meer. 
'Alpage' slaat op het feit dat de koeien die de melk voor deze kaas leveren vanaf de lente tot in de herfst op 
de weides in de bergen boven de 800 meter hoog grazen. De koeien daar worden tweemaal daags 
gemolken. De kruiden en de bloemen in hun dagelijks menu proef je weer terug in de kaas van 
ongepasteuriseerde melk. De smaak is nootachtig en vol. 
Sinds 2012 heeft deze kaas het Europese AOC/AOP-keurmerk. Deze kaas is zeer geschikt voor de fondue. 
Kaas-met-Vermouth combinatie. Mulassano Extra dry: Pas zeer recentelijk verkrijgbaar buiten Café 
Mulassano in Turijn. Hun recept is al meer dan 100 jaar oud De witte wijn wordt op smaak gebracht 
met de eigen essences die getrokken zijn uit verse kruiden. De anijs uit de kruidenmix komt naar voren; zilt 
en zoet in één! 
 
Zwangerproof 
Minimaal 20 maanden 

 

EIGENSCHAPPEN 

Soort: Hard/half-hard 
Bereidingswijze: Rauwmelks 
Melksoort: Koe (Tarin, Abondance) 
Herkomst: Frankrijk 
Smaak: Pittig 
 
ALLERGENEN EN INGREDIËNTEN 

Allergenen Ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken: Melk 
Lactosevrij: Ja 
 

Roquefort Caves Baragnaudes   

Een sublieme Roquefort! Gemaakt van de ongepasteuriseerde lentemelk van de schapen die het 
eerste jonge gras weer eten. 
Aan de melk wordt de ouderwetse Penicillium Roqueforti toegevoegd, en niet, zoals vele andere 
soorten Roquefort, met een combinatie van 5 verschillende soorten schimmel (voor de houdbaarheid, 
stevigheid, blauwe kleur etc.) 
Na een rijpingsperiode van minimaal 6 maanden tot één jaar, worden ze gekeurd en dan wordt 



gemiddeld één op de drie kazen goed genoeg bevonden om de naam 'Caves Baragnaudes' te mogen 
dragen. 
 
De blauwaderkaas uit Roquefort kreeg, na veel rechtszaken, in 1925 als eerste Franse kaassoort een 
AOC-toekenning. De Roquefort AOP mag sindsdien alléén ontstaan in de grotten van de gemeente 
Roquefort, waar ze ook geconserveerd en verpakt dienen te worden. Zelfs de koelruimtes 
die worden gebruikt voor opslag van de Roquefort AOP dienen binnen de gemeentegrenzen van 
Roquefort gelegen te zijn. 
 
De pittige en iets ziltige Roquefort combineert u het beste met een zoete, witte dessertwijn zoals een 
Sauternes of, leuker nog, een witte Pineau des Charentes. 
 
Is deze kaas geschikt voor zwangere dames? JA! want de kaas wordt langer dan 60 dagen gerijpt. En 
omdat voor zwangere dames alcohol uit den boze is, probeer eens de combinatie met een rokerige 
zwarte Ceylon Souchong. Echt subliem! Mooiste Roquefort die er is! 

 
EIGENSCHAPPEN 

Soort: Blauwader 
Bereidingswijze: Rauwmelks 
Melksoort: Schaap (Lacaune) 
Herkomst: Frankrijk 
Smaak: Pittig 
 
ALLERGENEN EN INGREDIËNTEN 

Allergenen Ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken: Melk 
Lactosevrij: Ja 
 

 
 

DE ROQUEFORT BEDRIJFSKELDERS 
In de Aveyron, in het hart van het nationale park Grands Causses, ligt het dorp Roquefort-sur-
Soulzon. Overzien door de imposante rots van Combalou en geclassificeerd als een "Opmerkelijke Site 
van Smaak", herbergt de kelder een waar doolhof van natuurlijke kelders. 
  

De oorsprong van de legende 
De kelders van Roquefort Société danken hun internationale reputatie aan de krachten van de natuur 
die hun leven hebben gegeven. Enkele miljoenen jaren geleden stortte de richel van de rots van 
Combalou in en maakte plaats voor een enorme puinhelling die talrijke grotten herbergt die met elkaar 
zijn verbonden door een netwerk van breuken genaamd "fleurines". Door lucht naar de diepten van de 
aarde te brengen, zorgen deze fleurines voor natuurlijke ventilatie en een constante temperatuur van 
ongeveer 10°C. Deze ideale omstandigheden hebben de mens in staat gesteld om daar rijpende 
kelders op de rotswand te bouwen. 
  
Een uniek architectonisch erfgoed 
De kelders van Société zijn enkele eeuwen geleden gebouwd in de rots, op verschillende verdiepingen, 
en zijn een architecturale schat die Société wil behouden. De Société-kelders zijn nog steeds in bedrijf 
en zijn als echte ondergrondse kathedralen, met de pracht van hun stenen gewelven en majestueuze 
pilaren. In het hart van deze uitzonderlijke site worden elk jaar miljoenen Roquefort Société op 



natuurlijke wijze gerijpt. Iets om fijnproevers het hele jaar door tevreden te stellen! 
  
De deugden van natuurlijke rijping 
Dankzij de natuurlijke lucht van de "fleurines" - deze natuurlijke gebreken in de rots die een constante 
vochtigheid en natuurlijke frisheid behouden - en de knowhow en passie van de meester-raffinaderijen 
van het bedrijf, wordt de Roquefort langzaam verfijnd op overspanningen in eikenhout. 
Eikenhout, een nobel en levend materiaal bij uitstek, draagt ook bij tot het natuurlijke evenwicht van de 
rijping van Roquefort Société in de kelders. Daarom onderhouden timmerlieden regelmatig de houten 
traveeën van de vele kelderverdiepingen. Het is hier, in het hart van dit ecosysteem, dat de Société 
Master Refiners de kwaliteit van de Société Roqueforts nauwlettend in de gaten houden . 
Door ervoor te kiezen om natuurlijke lucht, steen en hout in de kelders te bewaren, Roquefort 
Société bestendigt ook deze geest van kameraadschap, wederzijdse hulp, deze uitgesproken smaak 
voor goed werk en een echte passie voor de originele architectuur van deze eeuwenoude kelders. 
  
Een gastronomisch bezoek dat u niet onverschillig zal laten! 
De kelders van Roquefort Société zijn open voor het publiek en verwelkomen jaarlijks meer dan 
100.000 bezoekers. Komt u door de Aveyron? Mis dit bezoek in geen geval: gidsen die even 
gepassioneerd als ervaren zijn, zullen u de ongelooflijke geschiedenis van Roquefort Société laten 
herbeleven . Een niet te missen kaasbeleving die altijd eindigt met een proeverij! Onvergetelijk! 
Informatie en reserveringen: 05 65 58 54 38 
Meer informatie op www.visite-roquefort-societe.com 
 

  
  

ROQUEFORT BOB  
 
 
 
 
 

Brie de Meaux     

De koning der kazen, ooit zo betiteld op een saaie conferentie in Genève, waar de fransen een culinaire 
wedstrijd verzonnen. Zij wonnen met deze brie. 

Deze fantastische witschimmel van ongepasteuriseerde koemelk wordt ten oosten van Parijs geproduceerd. 
Het ontstaan van brie heeft zijn herkomst in kloosters er werd in 774 al over geschreven. 
Onze Brie komt van kaasmakerij Dongé. Hun Brie de Meaux wint bijna elk jaar goud op de Salon du 
Fromage in Parijs. 

Beleef een intense en echte ervaring 
door de kelders van Roquefort 

Société te bezoeken! 
  

Kom en ontdek de fabricagegeheimen 
van Roquefort Société en de unieke 
rijping in onze uitzonderlijke, volledig 

natuurlijke kelders . 

  

https://www.emilien-fromages.com/fromages/roquefort-aop-societe-1863
https://www.emilien-fromages.com/fromages/roquefort-aop-societe-1863
https://www.emilien-fromages.com/fromages/roquefort-aop-societe-1863
https://www.emilien-fromages.com/fromages/roquefort-aop-societe-1863
https://www.emilien-fromages.com/fromages/roquefort-aop-societe-1863
http://www.roquefort-societe.com/les-caves/
https://www.emilien-fromages.com/fromageries/les-caves-roquefort-societe


De geuren en smaak in Brie de Meaux komen overeen met vochtige bladeren en paddenstoelen, bloemkool 
en aardsheid. De aroma’s worden sterker naarmate de leeftijd van de kaas stijgt. 

De koemelk wordt gekarnd om de room eruit te halen. De room wordt daarna terug in de melk gemengd, dit 
om de beste verhouding te hebben van het vetgehalte. Natuurlijke stremming (Chimosyde) 
Affinage 4 weken. 
Niet zwangerproof 

Zacht, romig met een lichte paddenstoel-smaak 
 

EIGENSCHAPPEN 

Soort: Witschimmel 
Bereidingswijze: Rauwmelks 
Melksoort: Koe 
Herkomst: Frankrijk 
Smaak: Midden-pittig 
 
ALLERGENEN EN INGREDIËNTEN 

Allergenen Ingrediënten die een allergische reactie kunnen veroorzaken: Melk 
Lactosevrij: Nee 

 

Voorzitter Guy bedankte Bep voor deze interessante uiteenzetting en proeverij. 
Ze kreeg dan ook een warm aplaus. 
En laten we dan toch ook even Fred bedanken voor de assistentie en de spoedbestelling. 
 

  
 
Terwijl Bep nog veel vragen te beantwoorden had, werd ondertussen het buffet klaargezet. 
Dit werd begeleid door een mooi assortiment zomerse wijnen, door Paul gekozen. 
 

     



 
ENTRE-DEUX-MERS CHATEAU TURCAUD - ENTRE-DEUX-MERS WD  2020 
BIERZO BLANCO VINOS VALTUILLE - PAGO VALDONEJE GODELLO WD  2021 

SUD DE FRANCE MERLOT DOMAINE ASTRUC - MERLOT RESERVE - SUD DE FRANCE RO  2020 
VINO D'ESPAGNA BODEGAS FELIX SOLIS - KINGPIN (NV) RO  0 
RIOJA ALAVESA TINTO TIERRA - EL PRIMAVERA JOVEN RO  2021 

PINEAU DES CHARENTES BLANC DOMAINE DES FORGES - VALLEIN TERCINIER LI  0 

    
 

 
 

  

 
 

Buffet de Luxe 
Koude gerechten 

• Tomaatje gevuld met grijze garnalen 

• Zalm belle-vue met gevulde eitjes 

• Salade Niçoise 

• Gerookte forelfilet met een mieriksworteltoets 

• Waaier van huis gerookte eendenborst 

• Gerookte ham rolletjes met Monegasque uitjes 

• Krokant gebakken piepkuiken met perzik en ananas 

Rijkelijk assortiment sauzen, salades en broodjes. 

Warme gerechten 

• Kreeftensoep 

• Koninginneroomsoep 

• Vispannetje op Oostendse wijze 

• Kalkoengebraad l’apostolle (sinaas) 

• Varkenstournedos peper 

• Diverse groente- en aardappelgarnituren 

Desserten 

• Fruitspies Royal 

• IJstaart met noordkriekjes 

• Diverse minigebakjes 

• Crème brûlée 

• Chocolademousse met advokaatroom 



 

 
 
Met dank aan Ronny (voor het ter beschikking stellen van de zaal en voor alle hulp), Marc (voor de 
mojito’s), Relind (voor de tafelversiering en de organisatie), Guy (om alles bij te slepen), Paul (voor de 
wijnen), Bep en Fred (voor de presentatie en de kaas) … en iedereen voor de gezellige avond. 

 

…. Een mooie, interessante en gezellige afsluiter van alweer een schitterend seizoen…. 

We hopen iedereen terug te zien 

in ons 32ste wijnclubjaar 2022-2023 

 

 

(verdere berichten volgen) 


